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 ما هي عطية القيامة من األموات وحياة الدهر اآليت؟ 

وال هيي   ،(3: 1بط 2) "هلية"شركاء الطبيعة اإلليست القضية األساسية هي 
 نص من هنا أو هناك.

 هي: مصري اإلنسان األبدي. القضية األساسية الكربى واملصريية

ت لنا يف االبين  َبِهذا مل نأخذ احلياة اإلهلية عدمية الفساد اليت ال متوت اليت ُوإ
 فماذا نأخذ؟ ،ربنا يسوع املسيح بالروح القدس

 ،نبقى باجلسد الطبيعي الذي يتغذى على مثار األرض واملاء واهلواء إما أن
ي الصورة الوثنية وتلك ه ،يف الدهر اآليت بعد يوم القيامةذلك ستمر ييعين أن وهو ما 

 وإما أن القدمية لفردوس فيه كل مثار األرض وكل ما حيبه اإلنسان من طعام وشراب.
كيو  1نقوم وننال ذات قيامة املسيح نفسه على النحو الذي شرحه رسول اليرب يف  

وال يوجد خيف  حيول تر ية     ،كله 15 يواستغرق اإلصحاح ال 1-58: 15
ألننا نزرع يف هوان ونقام يف جمد نزرع يف ضعف ونقيام يف  " :عبارات الرسول بولس

: 15) "ويقام جسمًا روحانيًا قوة نزرع جسمًا حيوانيًا )حيًا مبا تقدمه البيئة األرضية(
43-44.) 
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 .(52: 15وعاد الرسول يؤكد: فيقام األموات عدميي الفساد وحنن نتغري ) 

قل لنا يا نيافة املطران: هل لنا ذات قيامة الرب؟ أم أن العهد اجلديد يبشيرنا  
 والثانية خاصة بنا. ،خاصة بيسوع بقيامتني األوىل

 .ألن الرب مل يقم من أجل ذاته ؛هي قيامتنا حننف ،األوىل اخلاصة بيسوعأما 
ى صورة لهو خملصنا "الرب يسوع املسيح الذي سيغري شكل جسد تواضعنا ليكون ع

فينن   ،(22-21: 3خضع لنفسه كل شيء" )فيليب ن ُيجسد جمده حبسب استطاعته أ
كان الروح القدس الذي أقام املسيح من األموات هو الذي سو  "سيحي أجسادكم 

نت وسيدك أفيه  انزلقَت ضفٍل فأيُّ ،(11: 8يضًا بروحه الساكن فيكم" )رو أاملائتة 
بل هي عمل "الروح القدس اليرب   ،هب الروحألن القيامة ليست من موا ؛من قبلك

 ميان.ميان األرثوذكسي يف قانون اإلاحمليي" حسب اعترافنا باإل

 فنذا كانت لنا ذات قيامة الرب القائل لنا: "أنا هو القيامة واحلياة" )ييو  
(، وال توجد قيامة أخرى، بل ال يوجد قائم آخر غري يسوع احلي الذي قال 25: 11

، فواضح أننا سنقوم بذات القيامة (19: 14لنا إنه حي، ولذلك "أنتم ستحيون" )يو 
(، أي 22 - 21: 3وبذات عمل روح يسوع وبذات اجملد لننال "جسد جمده" )فيليب 

 (.44 - 43: 15كور  1جسد اجملد والقوة والروحاين )

 أرضيًا ال يهب إال حياة ترابية؟ ننا سنقوم لنأكل ونشرب وننال طعامًاأم أ 

 ؟مسيحيًا تلمازنك أهل ميكن اإلجابة لكي نعر  

 وكيف ننال اجملد؟ 

 :ن الرب يقيول بلسيانه  أنساين رغم إن جمد الرب يسوع جمد إستاذك ُأقال 
يضيًا  ، وهنيا أ (3: 17"اجملد الذي كان يل عندك قبل خلق )كون( العامل" )يوحنيا  

 .طرٍق مفترُق
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 أنا ممجد فيهم."يقول الرب: 

 (.10و 9: 17)يوحنا  "عطيتينأنا قد أعطيتهم اجملد الذي أ

وحي   ، كل ما هو يل فهو لك""والسبب هو وحدة اجلوهر اإلهلي للثالوث. 
 :يقول الرب نفسه يف بقيية العبيارة   ،األنبا شنودة الثالث ال يسقط أحد يف أريوسية
 (.10: 17أنا ممجد فيهم" )يوحنا وفهو يل "وكل ما هو لك )اآلب( 

لنا يف املسيح أم  َبِهنريد أن نسمع منك إذا كان هذا هو جمد األلوهة الذي ُو 
طيه آلخير"  "وجمدي ال أع :النيب أشعياءخة جأ إىل صرلتىل العهد القدمي وإ سترتدنك أ
ومل يكين   ،أن ما ورد يف العهد القدمي ينهي عن العبادة الوثنيةغري مدرك  ؟(8: 42)

وهيب  وهو ذات اجمليد اليذي يُ   ،وجتلى على جبل طابور ،ضد اجملد الذي ُأعطي لنا
سرائريًا يف سر املعمودية بالذات عندما خنلع اإلنسان الفاسد القدمي ونليبس اإلنسيان   

 :القبطيةاجلديد حسب صلواتنا 

"ميتلئوا من قوتك اإلهلية ويكونوا متشبهني بابنك الوحيد ربنا يسوع املسيح  -
 .صائرين واحدًا معه

 هيئ نفوسهم لكي يقبلوا روحك القدوس -

 اللباس غري الفاسد -

 إذ تعدهم هيكًف لروحك القدوس مبسرة أبيك الصاحل والروح القدس -

 يصريوا حلة نورانية -

 غري الفاسد األبدي وراثني مللكوتك -

 أبناء النور -
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 وارثني امللكوت -

 جدد ميفدهم باحلياة األبدية -

 .بناء امللكوتأبناء اجلسد بل أال يصريوا بعد  -

بناء امللكوت هم كما قال الرب نفسه مثل مفئكة السماء ال يعيشون حياة أو
 أرضية بل ينالون يف سر امليفد اجلديد.

 حياة أبدية -

 فاسد لباس غري -

 نعمة البنوة -

 جتديد الروح القدس -

 ويلبسوا اإلنسان اجلديد الذي يتجدد مرة أخرى كصورة خالقه -

 وبعد مسحة املريون

 لباس عدم الفساد -

 نعمة البنوة -

 اشركهم يف احلياة األبدية وعدم املوت -

كل هذه اهلبات السماوية داست عليها أقدام الذين أنكروا الشركة يف الطبيعة 
 االهلية، فعلوا ذلك عن جهل وضد التسليم الكنسي.

لينا يف إفهل هذا اجملد السماوي هو جمد خملوق؟ أين وم  ُخلق؟ وهل ما ُمنح 
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 ،املسيح يسوع هو من هذه اخلليقة اآلتية من العدم؟ ال يوجد سوى إجابية واحيدة  
ايل يصبح االبن وبالت ،ومراوغة األريوسيني اجلدد ال تنفع. إما هو جمد خملوق من العدم

نفسه وحيد اآلب بدوره خملوق من العدم، وإما هو اجملد اإلهلي الذي كان لفبن قبيل  
 ؛(27: 16والذي سو  ُيستعلن يوم ظهوره احمليي )مي    ،(5: 17جتسده )يوحنا 

( 14: 1فهو جمد االبن الوحيد )يوحنيا   ،(31: 25ألنه سو  يأيت مبجد أبيه )م  
اجملد الوحيد الذي من اهلل اآلب  ،(11: 2 قانا اجلليل )يوحنا وهو جمده الذي أظهره يف

قبل جتسد االبن ألنه قبل كون العامل )يوحنيا   أشعياءاجملد الذي رآه  ،(44: 5)يوحنا 
بدلوا جمد اهلل اليذي ال  "أأم أن حكم الرسول على األمم سو  يتم فينا،  ،(41: 12

( جمد اهلل اآلب. أم أننيا سيو    23: 1)رو  "يفىن بشبه صورة اإلنسان الذي يفىن
نطلب اجملد الذي يفىن لكي يضيع علينا "وحنن  يعًا ناظرين جمد الرب بوجه مكشو  

 "ىل جميد إمن جميد  " جمدىل إنتغري اىل تلك الصورة عينها من جمد )أخذناه كعربون( 
وهيو "املسييح    ،ألنه هو "غىن جمد السر" الذي اشتركت فيه األمم ؛(18: 3كو 2)
 (.27: 1م رجاء اجملد" )كولوسي فيك

ليست شيركة يف   اإلفخارستيافاملسيح ليس فينا بسبب اإلفرازات اجلسدية )
 الذبيحة: االهلية غري املائتة السمائية.

وهكيذا   ،بل مفاعيل سر الشكر ،نسان األبدي وحدهوهكذا ليس مصري اإل 
 ،أقنوم ومواهيب ألن القضية األكرب ليست شركاء وشركة و ؛يدوسون على نعمة اهلل

ألهنم هم صياروا مصيدر    ؛بل هي الفصل التام والكامل للثالوث عن حياة املؤمنني
ىل ما هو خملوق إوبالتايل هم مرتدون عن املسيحية. فصلوا حياة وجمد الثالوث  ،احلياة

وهيم   ،ىل ما كيان علييه آدم  االنسان الذي ألجله جتسد االبن إ من العدم وأعادوا
 ة لكي يستروا عورهتم.يصرخون بأصوات عالي

 د. جورج حبيب بباوي      


